
 1 

Do zakiszania pasz 

W polskim klimacie paszami świeżymi można żywić zwierzęta tylko przez około 165 dni w roku. Coraz więcej gospodarstw przechodzi w 
żywieniu krów na monodietę, której podstawą są bardzo dobre kiszonki. Warunkiem, aby paszy wystarczyło na cały rok i żeby zachowała swą 
smakowitość, jest dobra konserwacja i odpowiednie przechowywanie. Jedną z podstawowych metod konserwacji pasz jest jej zakiszanie.  
Zrobienie prawidłowo kiszonki nie jest sztuką łatwą. Podstawowe warunki które trzeba spełnić są następujace: 

• ścinamy roślinę w optymalnej fazie wegetacji 

• podsuszamy ją, aby uzyskać odpowiedni poziom suchej masy (trawy, lucerna) 

• zbieramy dobrze rozdrabniając przy pomocy odpowiedniego sprzętu 

• zwozimy do silosu, dokładnie ubijamy, szczelnie przykrywamy po to, by stworzyć warunki beztlenowe 

• zapewniamy optymalny przebieg fermentacji  

Zgranie tych 5 elementów daje możliwość uzyskania dobrej jakości kiszonki. Należy jednak pamiętać, że jej trwałość i smakowitość zależą od 
składu mikrobiologicznego. Aby zapewnić optymalny przebieg fermentacji kiszonkowej i zapobiec zagrzewaniu kiszonki należy stosować 

biologiczne dodatki do zakiszania. 
 

Efekty stosowania biologicznych dodatków do zakiszania POLMASILsą następujące: 

• wyższa wartość pokarmowa kiszonki 

• lepszy profil fermentacji kiszonkowej (ukierunkowana na fermentację mlekową) 

• poprawa smakowitości kiszonki i lepsze jej pobranie 

• zwiększona trwałość kiszonki 

• większa odporność kiszonki na zagrzewanie i wtórną fermentację 

• obniżenie zużycia paszy treściwej 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Jak stosować Polmasil, Polmasil Ecco, Polmasil Extra?  
Przygotowanie roztworu roboczego: Torebkę 500 g rozpuszczamy w 50 litrach wody. Roztwór podajemy na 50 ton masy zielonej. Roztworem 
preparatu spryskujemy zakiszaną masę bezpośrednio w silosie lub podczas zbioru na polu.  
Podawanie roztworu na pryzmie (w silosie)  
Roztwór wodny inokulantu polewamy na kolejno ugniatane warstwy składowanej zielonki. Możemy zastosować do tego celu opryskiwacz 
ręczny, po jego dokładnym umyciu.  
Podawanie roztworu na polu  
Do podawania preparatów mikrobiologicznych przy zbiorze zielonki na polu, służy aplikator umieszczony na sprzęcie zbierającym (sieczkarnia, 
prasa, przyczepa zbierająca). Ilość podawanego roztworu uzależniona jest od wydajności dysz aplikatora. 0,5 kg inokulantu rozpuszczamy w 
takiej ilości wody, aby otrzymany płyn roboczy został zużyty do zebrania 50 ton zielonej masy spryskiwanej na polu. Podstawową zasadą 
takiego sposobu aplikowania jest zachowanie proporcji 0,5 kg proszku preparatu mikrobiologicznego na 50 ton zbieranej masy.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Polmasil i Polmasil Extra 

 

Polmasil to dodatek mikrobiologiczny dodatek do zakiszania 

wszystkich pasz posiadających minimum cukrowe. Jest dodatkiem 
bardzo powszechnie stosowanym w kiszeniu pasz w gospodarstwach 
całej Polski.  
Ponad milion ton paszy (trawy, mieszanki traw i lucerny, kukurydza, 
zboża) zakiszono z udziałem POLMASILU w każdym sezonie.  
Substancje aktywne: 
Starannie wyselekcjonowane różne szczepy bakterii fermentacji 
mlekowej, które wzajemnie się uzupełniają w kolejnych stadiach 
kiszenia, o stężeniu 10 mld na 1 g preparatu  
Przeznaczenie: 
Zielonki z traw, zielonki z lucerny, zielonki z kukurydzy i mieszanki 
lucerny z trawami  
Opakowanie: 500 g na 50 ton zakiszanej masy, 100 g na 10 ton  



 2 

 

Polmasil Extra jest wyspecjalizowanym dodatkiem 

mikrobiologicznym zaprojektowanym do zakiszania paszobjętościowych 
o podwyższonym ryzyku wtórnej fermentacji.  
Szczepy bakterii fermantacji mlekowej, wykorzystane w Polmasilu 
Extra, poprawiają jakość i trwałość kiszonek, a także przeciwdziałają 
wtórnej fermentacji, powodując przedłużenie tlenowej trwałości 
kiszonek po otwarciu silosów.  
Lactobacillus buchneri > 1,2 propandiol + kwas octowy = 
mniej drożdży i pleśni + kiszonka stabilna tlenowo  
Substancje aktywne: 
Wyspecjalizowane szczepy fermentacji mlekowej (Enterococcus 
faecium, Lactobacillus plantarum) oraz Lactobacillus buchneri w łącznej 
koncentracji 15 mld na 1g preparatu do zakiszania  
Przeznaczenie: 
Zielonki z lucerny, mieszanki motylkowo-strączkowe oraz kiszonki łatwo 
zagrzewające się, głównie kukurydz  
Opakowanie: 500 g na 50 ton zakiszanej masy  

 

 

 

 

Polmasil CORN 

   

Polmasil Corn to mikrobiologiczny dodatek wspomagający 

zakiszanie kiszonki z kukurydzy w każdej postaci (z całych roślin, CCM, 
gniecione ziarno, GPS).  
Polmasil Corn jest szczególnie zalecany do kiszonek z kukurydzy 
otwieranych i skarmianych latem. 
Szczepy bakterii w Polmasilu Corn wzajemnie się wspierają. To 
współdziałanie polega na tym, że Enterococcus faecium jest szczególnie 
aktywny i skuteczny na "starcie" procesu zakiszania. Enterococcus faecium to 
„sprinter”, który przygotowuje optymalne warunki dla następnych faz 
kiszenia. 
Po obniżeniu pH w zakiszanym materiale uaktywnia się kolejny szczep 
fermentacji mlekowej, Lactobacillus plantarum. Ten szczep bakterii, 
"długodystansowiec", jest szczególnie aktywny w zasadniczym etapie 
fermentacji. Ugruntowuje procesy kiszenia i stabilizuje pH w zakiszanej 

kukurydzy.  
Substancja aktywna: 
Starannie wyselekcjonowane 2 szczepy fermentacji mlekowej (Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum) o stężeniu 10 
mld na 1 g preparatu.  
Polmasil Corn wnosi na 1 g zakiszanej kukurydzy 100 000 jtk. komórek fermentacji mlekowej.  
Dostępne opakowanie: 500g na 50 ton zakiszanej masy  
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Polmasil ECCO 

 

Polmasil ECCO to mikrobiologiczny dodatek do wspomagania 

właściwej fermentacji mlekowej przy zakiszaniu pasz dla bydła, takich 
jak: zielonki z traw, zielonki z lucerny, mieszanki lucerny z trawami i 
zielonki z kukurydzy. Bakterie fermentacji mlekowej zawarte w 
Polmasilu skutecznie hamują rozwój bakterii niepożądanych w procesie 
fermentacji, w tym bakterii kwasu masłowego i octowego.  
Substancje aktywne: 
Starannie wyselekcjonowane 2 szczepy bakterii fermentacji mlekowej : 
Enterococcus faecium i Lactobacillus plantarum o stężeniu 5 mld na 1 g 
preparatu.  
Opakowanie: 500g na 50 ton zakiszanej masy, 100g na 10 ton  
 
 

 
 
 
 
 
 

Polmasil Stabil 

  
 

 

 

Polmasil Stabil Przy napełnianiu rękawów foliowych nie 

jesteśmy w stanie ubić tak dokładnie zielonki jak w pryzmie. 
Okazuje się, że nawet przy starannym ubiciu pozostają wolne 
przestrzenie w kiszonce, które wypełnia tlen. Obecność tlenu 
oznacza rozwój grzybów i pleśni.  
Możemy temu zapobiegać stosując benzoesan sodu, który ma 
właściwości grzybobójcze i pleśniobójcze oraz przyspiesza 
proces zakiszania w połaczeniu z bakteriami kwasu 
mlekowego.  
POLMASIL Stabil ® to mikrobiologioczny inokulant z 
dodatkiem benzoesanu sodu, wspomagający proces 
zakiszania pasz pastewnych (traw, lucerny, kukurydzy, 
ziarna kukurydzy, nawet bardzo wilgotnego) w rękawach 
foliowych i balotach.  

Zawiera 3 starannie dobrane szczepy bakterii fermentacji 
mlekowej o szerokim spektrum 
działania w zakiszanym materiale.  

   
Polmasil wnosi do zakiszanego materiału bakterie fermentacji 
mlekowej o koncentracji 250.000 CFU /1 gram zielonki oraz 
400 g benzoesanu sodu na 1 t  

            Zastosowanie: Lucerna, trawy, kukurydza, ziarno kukurydzy 
 

 

Opakowanie: 80 g bakterii mlekowych + 10kg benzoesanu sodu wystarcza na ok. 25 ton zielonki  
Przygotowanie inokulantu do podania:     
Sporządzamy roztwór bakteryjny rozpuszczając zawartość saszetki 80g w 20 litrach wody. Osobno sporządzamy roztwór z 
benzoesanu sodu rozpuszczając opakowanie 10kg w 130 l wody. Łączymy oba roztwory. Płyn roboczy (150 litrów) dozujemy 
za pomocą aplikatora  
 


